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Narva Lasteaia Tareke 

Kodukord 

Narva lasteaed Tareke juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusega, lasteaia 

põhimäärusega, Linnavalitsuse määruse -ja seaduse aktidega ning õigusaktidega, mis 

reguleerivad lasteaia tegevust. 

Kodukord on lastele, vanematele või laste seadusliku esindajale ja lasteasutuse töötajatele 

täitmiseks kohustuslik. 

Lasteaia kontaktandmed: 

Ida-Virumaa, Narva, 21003, Tiimani 16 

Теlefonid: 35 49982, 35 49980. 

E-mail: la.tareke@gmail.com 

e-kodulehekülg: http://lasteaiad.narvakultuur.ee/tareke/ 

Üldsätted. 

1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevast õigusaktidest. Personali 

jaoks (õpetajate ning teiste töötajate jaoks) kehtivad reeglid töökorraldusele. 

2. Vanemad tutvuvad kodukorraga uue õppeaasta alguses ning allkirjastavad ja annavad oma 

nõusolekut kodukorra täitmisele. 

3. Lasteaia tööaeg: 6.00-18.00 

4. Võõrastele inimestele ning koduloomadele sissepääs lasteaia territooriumile on keelatud. 

 

1. Lapse saabumine ja lahkumine. 

1.1. Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile 

vormikohase avalduse (Lisa 1) ning lapse sünnitunnistuse koopia, ka tõendi perearsti poolt 

lapse tervisest (perearstiga kokkuleppel). 

1.2. Lapse vastuvõtmine ja väljaarvamine lasteaiast toimub vastavalt Narva linna koolieelsesse 

munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale (NLV 16.05.2012 

määrus nr. 442). 

1.3. Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse (Lisa 2) 

hiljemalt kui 1 nädala enne. 

1.4. Lasteasutuse direktor võib käskkirja alusel lapse lasteasutusest välja arvata ilma vanema 

avalduseta alljärgnevatel juhtudel: 

 vanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud kehtestatud toidukulu 

ja/või lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetavat osa; 

 laps läheb kooli. Vajaduse korral võib kooliminev laps käia lasteasutuses kuni 31. 

juulini. 

 kui laps on puudunud lasteasutusest mõjuvate põhjusteta rohkem kui neli kuud järjest ja 

vanemad ei ole puudumise põhjustest teavitanud. 
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1.5. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles on vajalik rühma õpetajaid ja tervishoiutöötajat koheselt 

teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise 

ja harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest. 

1.6. Laps tuleb hommikul lasteaeda puhtalt riietatuna, kammituna ja kohalolijaid tervitades. 

1.7. Laps on õigus tuua ja viia ära lasteasutuse lahtiolekuaegadel lapsevanemale sobival ajal 

arvestades lasteaia päevakava. Soovitav on, et lapsevanem tagab lapse osavõtu õppe-ja 

kasvatustegevustest tuues lapse lasteaeda hiljemalt kell 9.00. 

1.8. Kes toob ja võtab lasteaiast lapse? 

Lapsevanem  otsustab ise, kes  lasteaias käivat last viib lasteaeda ja toob lasteaiast koju vanem 

õde või vend, kes ei ole täisealine.  Iga sellise otsuse langetamisel peab lapsevanem kaaluma, kas 

selline lahendus on turvaline ning laste (nii lasteaias käiva lapse kui talle järele tuleva õe või 

venna) parimates huvides. Vanemad peavad teavitama lasteaeda sellest, kes perekonnaliikmetest 

võib lapsele lasteaeda järele tulla.  Lasteaed  annab lapse üle teisele isikule (kes ei ole 

lapsevanem) juhul, kui lapsevanem on lasteaeda sellest eelnevalt informeerinud. Juhul, kui lapse 

võtab lasteaiast alaealine (mitte noorem kui 12aastane), siis peab lapsevam kirjutama direktori 

nimele avalduse kuhu sisestab  inimese andmed: nimi, aadress, telefon (Lisa 3). Erandjuhul lapse 

saab võtta lasteaiast alaealine mitte noorem kui 9aastane, kui laps elab lasteaiaga samal tänaval. 

Sõimelapse võtab lasteaiast ainult täskasvanu! 

1.9. Kui  lasteaial tekib põhjendatud kahtlus, et vanemal, õel või vennal või teisel isikul on 

terviserikke, alkoholi või muu uimasti mõju all; ekstreemsed ilmaolud jne, peab lasteaed võtma 

ühendust vanemaga, et olukorda selgitada ja leida kojuminekuks lapsele (lastele) turvaline 

lahendus.  

1.10. Päeva lõpus nii rühmast kui ka õuest lahkudes jäetakse hüvasti õpetajaga. Ärge lahkuge 

lasteaiaõpetajaga kontakti võtmata! 

1.11. Lasteaia sulgemise ajaks, s.o. kell 18.00, peavad olema kõik lapsed lasteaiast lahkunud. 

Hilinemine ei tohi saada harjumuspäraseks. 

1.12. Pedagoodil on õigus mitte anda lapse vanematele, kui ta on nähtaval alkohooli või 

narkootiumiseisundis. Pedagoogil on õigus pöörduda politseisse, kui laps jääb võtmatuna 

lasteaiast ja võimatu siduda vanematega, lastekoju pigutamiseks. 

 

2.Õppe-ja kasvatuskorraldus. 

2.1. Lasteaias õppe-ja kasvatuskorraldus toimub vene keeles. Lasteaias tegutseb osaline 

keelekümblusrühm. 

2.2. Eesti keele õpe toimub kolmeaastaselt. 

2.3. Lasteaias töötavad teised spetsialistid: muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, logopeed, eesti 

keele õpetaja. 

2.4. Õppetegevus algab lasteaias kell 9.00. 

Kõik informatsioon õppetegevusest on igas rümas tahvlil õpitud nädalateemast. Iga nädal 

info uuendatakse. Lugedes regulaarselt teateid infotahvlil, saate ülevaate lasteaias toimuvast. 

2.5.Vanematel võimaldab nõustamist nii spetsialiistidel kui administratsioonil. 

2.6. Lasteaed on üliõpilastele läbiviimise praktika baas. Nad tegutsevad 

direktori/õppealajuhataja ja pedagoogi juhendamisel. 

 

3. Ürituste korraldamine. 

3.1.Vanemad osalevad lasteaia pidudel alates nooremast rühmast (3.eluaastast). 



3.2.Muusikaõpetaja teeb tihedat  koostööd lastevanematega ürituste korraldamises 

(individuaalne töö lastega hommiku ajal, lastevanemate kaasamine kostüümide 

õmblemiseks, pidudel osas esinemiseks jne.) 

3.3.Lasteaia üritustel palume võtta kaasa vahejalatsid! 

3.4.Avatud lasteaia ürituste ajal palume oma mobiiltelefonid välja lülitada! 

 

4. Lapse tervis ja ohutus. 

4.1. Lasteaeda tohib tuua ainult terve lapse. Haige lapse hoiukoht on kodu. Palaviku, köha, nohu 

ja halva enesetundega laps ei jaksa lasteaias olla, samas on ta nakkusohtlik teistele lastele.  

4.2. Rühma õpetajal on õigus ja kohustus nähtavate haigustunnustega last rühma mitte vastu 

võtta. 

4.3. Laps tuleb jätta koju ka juhtudel, kui ta vajab medikamente või kui ta ei tohi õue minna. 

Samuti ei anna õpetaja lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud rohtusid ega luba ka 

lapsel neid ise võtta (v.a. krooniliste haiguste puhul kokkuleppel tervishoiutöötajaga).  

Kroonilise haiguse puhul antakse lapsele ravimeid kooskõlastamisel tervishoiutöötajaga. 

4.4. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest (tuulerõuged, sügelised, düsenteeria, leetrid, 

punetised jms) teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. 

4.5. Igal rühmal on “Vanemate vastutuse päevik”, kus vanemad fikseerivad oma lapse tervise 

seisundit pärast pikaajalist puudumist lasteaias ning allkirjastavad info õigsuse eest. 

4.6. Kui laps haigestub lasteaias, teatatakse sellest kohe lapsevanemale. 

4.7. Lapse haigestumisel lasteaias antakse talle esmaabi, teatatakse vanematele ja vajadusel 

arstile või kutsutakse kiirabi. 

4.8. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. 

4.9. Lasteaed ei saa vastutada riiete, jalanõude määrdumise, kahjustumise või kadumise eest. 

Lasteaed kahjustunud või kadunud peakatteid, riideid või jalanõusid lapsevanemale 

rahaliselt ei hüvita. 

4.10. Päevakas on mõeldud lapsele päevauni  vähemalt 1 kord päeavas. 

4.11. Teravad ja ohtlikud asjad ei saa anda lapsele lasteaeda või jätta neid kapis. 

4.12. Kui laps võtab kaasa lasteaeda tõukerattast või jalgrattast siis peab ta oskama hästi 

sõitma. Lapsel on kohustuslik kanda jalgrattakiivrit, kui ta sõidab 2-rattalise jalgrattaga 

(Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses 

tervise edendamisele ja päevakavale § 9 lg 9), 3-rattalise jalgrattaga sõites on kiiver 

soovituslik. 

4.13. Lasteaias on võimalust ravivõimlemises käima perearstilt tõendi esitamisel (lampjalgsuse 

ja rühi rikkumise puhul). 

Õpetajate ja teistele lasteaia töötajate ülesanded hädaolukorras. 

4.14. Haige laps. Tegevused: 

1. Informeeri da lapse haigestumisest tema vanemaid või hooldajat. 

2. Koostöös vanematega leppida kokku võimalike üldtuntud ravimite kasutamises. 

3. Koostöös vanematega leppida kokku võimalikud viisid lapse koju toimetamiseks. 

4.15. Kerge vigastus: 

1. Osutada  vajalikku esmaabi. 

2. Informeerda  juhtunust lapse vanemaid või hooldajat. 

3. Vajadusel/võimalusel korraldada vigastatud lapse transport koju. 



4.16. Raske, üliraske vigastus: 

1. Fikseeri da olukord ja jagada tegutsemisjuhised kõikidele täiskasvanud saatjatele (esmaabi 

andmine, abi kutsumine ja informeerimine, tegelemine ülejäänud lastega). 

2. Alustada vajalikku esmaabi andmist. 

3. Helistada hädaabinumbril 112 ja tegutseda edasi vastavalt nende poolt antud juhtnööridele. 

4. Informeerida toimunust lapse vanemaid või hooldajat ja lasteaia juhtkonda. 

5. Jälgida, et keegi täiskasvanutest oleks pidevalt ülejäänud laste juures. 

6. Vajadusel katkestatada väljasõit ja korraldada laste transport lasteaeda tagasi. 

4.17. Lapse kadumine: 

1. Õpetaja informeerib direktorit. 

2. Lasteaed (pedagoog, direktor, õppealajuhataja) teatab juhtunud politseisse hädaabinumbril 

112 

3. Õpetaja/direktor teatab juhtunud lapsevanematele. 

 

5. Hügieen ja lapse riietus. 

5.1. Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega sh on 

korrastatud lapse juuksed. Tüdrukutel, kelle on pikad juuksed, peavad olema need patsis või 

soengusse seatud. 

5.2. Lapse riided ja jalanõud peavad olema vastavad kasvule, eale ja ilmastikule. Rühmatoas on 

vajalikud vahetusjalanõud ja mugav riietus. 

5.3. Lapsel on oma individuaalne kamm, ühekordsed salvrätikud ja puhas pesu komplekt. 

Sõimerühma lastel tagavara mähkmed. 

5.4. Toajalatsid on lipisemis kindla ja põrandale tumedaid jälgi mitte jätva tallaga, püsivad 

kindlalt jalas ning nende jalga panekuga ja ära võtmisega saab laps ise hakkama. 

5.5. Liikumistegevuseks on vajalikud lühikesed püksid ja T-särk. 

5.6. Muusikategevuseks on vajalikud võimlemissussid. 

5.7. Õueriided on mugav , mis ei sega lapse vaba tegevust ja mängu erinevatel aastaaegadel ja 

ilmastikuoludes. 

5.8. Laste riided ja jalanõud tuleb, eriti sõimerühmas, märgistada lapse nimega. 

Rühma personal ei vastuta märgistamata rõivaste vahetusse mineku või kadumise eest. 

 

6. Toitlustamine. 

6.1. Toidupäeva maksumuse kinnitab Narva Linnavalitsus määrusega  kokkuleppel  lasteaia 

hoolekoguga. 

6.2. Vanemad on kohustuslikud teatada lasteaiale (rühmaõpetajale või telefonil 3549980, 

3549982) totlustamisest õigeagselt hiljemalt selle päeva kell 11.00. 

6.3. Lasteaias on 3 toidukorda. Lapsevanemal on õigus loobuda mõnest toidukorrast eelnevalt 

teatades rühmaõpetajale või tervishoiutöötajale telefonil  3549980 (hiljemalt kell 11.00). 

6.4. Informeerige lasteaeda, kui laps on teatud toiduainete suhtes allergiline. Sel juhul asendab 

tervishoiutöötaja toiduaineid ning koostab erimenüü. 

 

7. Mänguasjad ja laste sünnipäevad. 

7.1. Lasteaeda võib kodust kaasa tuua puhtaid mänguasju või raamatuid rühmaõpetaja teadmisel 

ja kokkuleppel. 

7.2. Soovitav on mitte kaasa tuua kalleid, kergesti purunevaid, ohtlikke ja väga väikesi 

mänguasju. 



7.3. Lasteaed ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade ja laste väärismetallist ehete 

(kõrvarõngad, ketid jms) ning muude asjade (jalgrattas, tõukerattas, kelk, suusad)  kadumise 

või purunemise eest. 

7.4. Keelatud on kaasa tuua  raha, mobiiltelefoni, süliarvutit ja tugevat heli tekitavaid 

mänguvahendeid. Lasteaed ei vastuta kadumise või purunemise eest. 

7.5. Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele ja kokkuleppele 

lastevanematega. 

 

8. Lasteaiatasu. 

8.1. Lasteaiatasud arvestatakse eelmise kuu eest. 

8.2. Vanemate poolt kaetava osa määr kehtestab Narva Linnavolikogu (17.01.2008 määruse nr 6 

„Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra 

kehtestamine“). 

8.3. Lasteaiaarve antakse vanematele isiklikult. Vanem on kohustuslik panna allkirja 

registreerimislehele arve saamisest ja pärast samal lehel arve maksmisest. 

8.4. Lasteaiaarve on lapsevanem kohustatud tasuma iga kuu 19. kuupäevaks. 

8.5. Lasteaia direktor võib käskkirja alusel lapse lasteaiast välja arvata ilma vanema avalduseta, 

kui vanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamiset arvates tasunud kehtestatud toidukulu ja/või 

lasteaia muude kulude vanemate poolt kaetavat osa. 

8.6. Juhul, kui vanem ei saa õigeaegselt tasuda lasteaiatasu siis kirjutab lastevanem seletuskirja 

direktori nimele tähtaja maksmise määramisega. 

8.7. Juhul kui lasteaias käib kaks ühest ja samast Narva linnas registreeritud perekonnast (kui 

Narva linnas on registreeritud lapsed ja vähemalt üks laste seaduslik esindaja) pärinevat last, 

siis moodustab iga lapse eest tasutav vanema osa määr 75% selle lapse eest arvestatud 

vanema osa määrast. 

8.8. Juhul kui lasteaias käib kolm või enam ühest ja samast Narva linnas registreeritud 

perekonnast pärinevat last siis perekond vabastatakse täielikult vanema osa määra 

tasumisest. 

8.9. Kui laps ei käi lasteaias pikka aega, lapsevanem on kohustuslik võtta õigeaegselt 

lasteaiaarvet ning maksta vastavalt korrale. 

 

9. Koostöö. 

9.1. Pidev ja asjalik koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel ning aktiivne osalemine lasteaiaelus 

on aluseks lapse kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias. 

9.2. Info lasteaias toimuvate ettevõtmiste ja ürituste kohta, menüü ja muud olulised teated on 

lastevanematele välja pandud iga rühma infostendil ja lasteaia koduleheküljel 

http://lasteaiad.narvakultuur.ee/tareke/.  

9.3. Olge kursis laste tegemistega lasteaias iga päev. Tutvuge lapse töödega, jälgige tema 

edusamme ning tunnustage selle eest. Juhtige tema tähelepanu asjadele, mida ta oleks 

saanud paremini teha.  

9.4. Osalege aktiivselt lapse rühma koosolekutel (toimub vähemalt 2 korda aastas), rühma ja 

lasteaia üritustel – neid korraldatakse teie informeerimiseks. 

9.5. Lapsevanem osaleb arenguvestluses vähemalt  1 kord aastas (õppeaasta lõpus). 

9.6. Lapsevanem annab nõusolekut: isikliku arengukaardi avamiseks, lapse individuaalse kava 

loomiseks, oma lapse pildistamiseks. 

9.7. Küsimuste, arusaamatuste või ettepanekute korral pöörduge alati rühma õpetajate, 

juhtkonna poole või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole. Lasteaia direktor vastab 

kõigile küsimustele ning vajadusel suunab küsimuse spetsialistile (majandusjuhataja, 

tervishoiutöötaja, muusika- või logopeedi, rühma õpetajad jne.). 
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